Modulis 4

Pavojų identifikavimas ir profesinės rizikos vertinimas

4 modulyje mes apžvelgsime:

 Pavojų identifikavimą ir profesinės rizikos vertinimą.
 Darbų planavimą.
 Darbų, susijusių su asbestu, atlikimo tvarką.
 Asbesto poveikio ribines vertes.
 Medicininių apžiūrų reikalavimus.
 Avarijų ir nelaimingų atsitikimų valdymo planus.
 Pranešimus darbuotojų saugos ir sveikatos institucijoms.

Pavojų identifikavimas ir profesinės rizikos vertinimas
Priėmus sprendimą dėl darbų, kuriuos atliekant gali būti aptikta asbesto
turinčių medžiagų ar jos gali būti pažeistos, parengiamas rašytinis
pavojaus ir tolesnės rizikos vertinimas.
Rizikos vertinimas turi būti skirtas konkrečiai darbų vietai. Rizikos
vertinime turi būti atsižvelgta į asbesto poveikio riziką darbuotojams ir
visiems šalia esantiems asmenims, kurie gali būti paveikti.
Toks vertinimas gali būti grindžiamas atliekant panašius ar ankstesnius
darbus padarytais matavimais.
Rizikos vertinimas turi būti atliktas kompetentingo darbuotojų saugos ir
sveikatos specialisto (atsakingą asmenį paskiria darbdavys). Asbestas
pareigūnas padės identifikuoti pavojus ir įvertinti profesinę riziką darbo
vietose.

Pavojų identifikavimas ir profesinės rizikos
vertinimas
Rengiant rizikos vertinimą ir darbų planą visais
atvejais yra geriausia tvarkyti rašytinę
informacijos, kuri buvo panaudota vertinant
galimą riziką, apskaitą.
Norint surinkti informaciją apie asbesto buvimo
vietas, gali prireikti kompetentingų ekspertų
patikrinimo.
Gavus tokią informaciją svarbu įvertinti bet
kokius duomenų trūkumus.
Atlikus rizikos vertinimą gali būti įgyvendinama
asbesto ar jo gaminių šalinimo politika.
Vietoje palikto asbesto valdymą reikia nuolat
prižiūrėti tikrinant, ar medžiaga vis dar yra geros
būklės ir ar šalia šios medžiagos atliekamų
darbų valdymo ir priežiūros sistema yra
veiksminga.
Jeigu asbesto būklė ar jo saugiam saugojimui
vietoje reikalinga padėtis nėra tinkama, būtina
organizuoti jo išvežimą.

Darbų planavimas

Prieš pradedant darbus, būtina patikslinti duomenis apie statinyje, įrenginiuose
esantį asbestą ir jo turinčius gaminius.
Darbas su asbestu ir jo gaminiais organizuojamas pagal „Darbo su asbestu
taisykles“ bei kitus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus.
Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo asbesto poveikio, priklausomai nuo darbo
pobūdžio būtina naudoti asmenines apsaugos priemones.
Būtina raštu pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie pradedamą su asbestu ar jo
turinčiomis medžiagomis darbo veiklą bei apie asbesto turinčių statinių arba
įrenginių griovimą (ardymą), rekonstravimą ar remontą pateikiant pranešimą.

Darbų planavimas

Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas priklausomai nuo darbo pobūdžio
Darbo pobūdis

Asmeninės apsaugos priemonės

Darbai tiesiogiai susiję su trapiais gaminiais, kuriuose yra
asbesto.
Darbai uždaroje aplinkoje dideliu greičiu besisukančiais įrankiais
apdorojant surišto asbesto turinčius gaminius.

Darbo drabužiai.
Filtruojamosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės su orą
pučiančiu P2 filtru.
Izoliuojamosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės –
kvėpavimo aparatai, tiekiantys suslėgtą orą.

Izoliuotų (ribotų) trapių asbesto turinčių gaminių paviršių
gręžimo ir ardymo darbai.
Darbai su asbesto audiniais ir asbestkartoniu naudojant rankinius
įrankius.
Trapių asbesto turinčių gaminių ardymo, kratymo, daužymo
darbai.

Darbo drabužiai.
Ištisinės kaukės su P2 filtru.

Gaminių bandinių pavyzdžių ėmimas.
Lubų plokščių, asbestkartonio lakštų keitimas.
Gaminių, kuriuose asbestas yra surištas, apdorojimas rankiniais
įrankiais.
Darbai greta trapių asbesto turinčių gaminių.
Darbai su netrapiais, surišto asbesto turinčiais gaminiais.

Darbo drabužiai.
Filtruojamosios puskaukės su P2 filtru.

Darbų planavimas
Siekiant užtikrinti tinkamą darbų eigą ir kad atliekant ardymo darbus
nekiltų pavojaus darbuotojų saugai bei sveikatai, būtina sudaryti darbų
planą.
Jame išdėstomi darbo procesai nuo darbų pradžios iki pabaigos.
Darbo plane turi būti pateikiama informacija apie:
- Darbo aplinką ir darbų atlikimo trukmę.
- Vietą, kurioje bus atliekami darbai.
- Darbo metodus, taikomus darbams, susijusiems su asbesto ar jo
turinčiomis medžiagomis.
- Įrangos charakteristikas, kurios naudojamos apsaugoti darbuotojus ir
šalia esančius žmones nuo asbesto poveikio.
Asbesto specialistas padės darbdaviui paruošti darbų planą..

Darbų planavimas
Pranešimas apie darbų pradžią
Prieš pradėdamas ardymo darbus vietose, kuriose yra
asbesto arba jo turinčių gaminių, darbdavys privalo
apie tai raštu pranešti Valstybinės darbo inspekcijos
Inspektavimo skyriui.

Pranešime būtina nurodyti darbų vietą ir datą, jų
apimtį, darbo metodus bei apsaugos priemones,
atliekų tvarkymo metodus ir jų šalinimo vietą.

Darbų, susijusių su asbestu, atlikimo tvarka
Rašytinis rizikos vertinimas ir rašytiniai nurodymai (darbų planas)
turi būti lengvai prieinami darbo vietose. Juose turi būti atsižvelgta į
prognozuotinas avarines situacijas ir nurodytos procedūros, kurių
reikia laikytis, bei asmenys, kurie būtų atsakingi už atitinkamus
darbus susiklosčius tokiai padėčiai.
Rašytiniai nurodymai turi būti parengti Asbesto specialisto atskirai
kiekvienam atliekam darbui, aprašant atskiras darbų atlikimo
operacijas, kuriose yra arba gali būti asbesto pavojus.

Darbų, susijusių su asbestu, atlikimo tvarka

Darbų technologijos ir įrankiai
Darbams turi būti naudojamos darbo technologijos ir įrankiai, keliantys kuo mažiau
dulkių.
Jei naudojamas mechaninis darbo įrankis keliantis dulkes, būtinas veiksmingas
dulkių siurbimo įtaisas.

Darbų, susijusių su asbestu, atlikimo tvarka

Darbo vietos uždengimas
Kai atliekant ardymo darbus kyla grėsmė atsirasti dulkių su asbesto plaušeliais,
darbo vietą reikia atriboti nuo aplinkos ir uždengti palapine ar kitokia uždanga.
Ji turi būti įrengta taip, kad dulkės su asbesto plaušeliais neplistų aplinkoje.

Darbų, susijusių su asbestu, atlikimo tvarka

Persirengimo, dušo ir valgymo patalpos
Atliekant ardymo darbus patalpoje, šalia darbo vietos būtina įrengti du persirengimo
kambarius (vieną – asmeniniams, kitą – darbo drabužiams) ir kambarį su dušais bei
(arba) praustuvais.
Atokiau nuo darbo vietos įrengiamas atskiras valgomasis kambarys, kurį kitiems
tikslams naudoti draudžiama.

Darbų, susijusių su asbestu, atlikimo tvarka

Darbo vietos organizavimas
Gerai sutvarkyta darbo vieta lemia saugias darbo sąlygas.
Dirbant statinio viduje, įeiti į darbo vietą galima tik per šliuzą.
Kasdien baigus darbą, šliuzą reikia valyti siurbliu su asbesto plaušelius sulaikančiu
filtru, išplauti vandeniu ar drėgnai valyti. Sausai valyti draudžiama.

Asbesto poveikio ribines vertes

Darbdaviai turi užtikrinti, kad nei vienas darbuotojas nepatirtų asbesto poveikio
koncentracijos ore, viršijančios 0,1 skaidulos (plaušelio) į cm3 per 8 valandų
laikotarpį (darbo dieną).

Medicininių apžiūrų reikalavimai

Prieš pradedant dirbti darbo vietoje, kurioje darbuotojas bus veikiamas dulkių,
kylančių iš asbesto ar asbesto turinčių medžiagų, tikrinama kiekvieno darbuotojo
sveikatos būklė.
Šių apžiūrų tikslas - įvertinti darbuotojo sveikatos būklę dabartiniame etape, kad
atsirastų galimybės atlikti lyginamuosius sveikatos būklės vertinimus.

Sveikatos būklės patikrinimo metu tikrinama ir krūtinės ląsta.
Dirbančiam tokioje aplinkoje, numatomas ir periodinis sveikatos tikrinimas.
Sveikatos būklė tikrinama ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus, kol dirbama
esant kenksmingų dulkių, kylančių iš asbesto ar iš asbesto turinčių medžiagų, darbo
aplinkoje.

Medicininių apžiūrų reikalavimai

Gydytojas, atlikęs darbuotojų sveikatos būklės patikrinimą, nurodo asmenines
apsaugos priemones, kuriomis privalo būti aprūpinti darbuotojai, ar prevencijos
priemones, kurių turi būti imtasi. Kur tikslinga, šios priemonės turėtų apimti ir
draudimą darbuotojui dirbti jį veikiant asbestui.
Gydytojas privalo suteikti darbuotojams informaciją apie jų sveikatos tikrinimą, kuris
gali būti atliktas pasibaigus asbesto veikimui, ir patarti dėl jo.
Gydytojas gali nurodyti, kad darbuotojo sveikatos tikrinimai turi būti tęsiami ir
pasibaigus asbesto veikimui, kol jis mano, kad tai būtina suinteresuoto asmens
sveikatai apsaugoti.

Medicininių apžiūrų reikalavimai

Darbuotojų sveikatos tikrinimai pasibaigus asbesto veikimui atliekami sveikatos
apsaugos ministro nustatyta tvarka, vieną kartą per 5 metus.
Darbuotojas turi teisę susipažinti su sveikatos tikrinimo rezultatais.
Diagnozuoti asbestozės ir mezoteliomos ligų atvejai registruojami Profesinių ligų
valstybės registre.

Medicinos patikrų programos darbuotojams ir jų registras

Darbdavys pildo darbuotojų, veikiamų asbesto, apskaitos žurnalą.
Kiekvienas darbuotojas turi teisę susipažinti su apskaitos žurnale įrašytais
asmeniniais duomenimis.
Darbuotojai ir (arba) jų atstovai turi teisę susipažinti su anonimine, bendrąja
informacija, surašyta apskaitos žurnale.

Medicinos patikrų programos darbuotojams ir jų registras

Gydytojas, atliekantis darbuotojų sveikatos tikrinimą, turi teisę susipažinti su įrašais,
esančiais darbuotojų apskaitos žurnale.
Duomenys pateikiami žurnale:
• Darbuotojo duomenys.
• Veiklos pobūdis.
• Darbo laiko, tokioje aplinkoje, trukmė.
• Asbesto plaušelių koncentracija aplinkos ore.
• Sveikatos patikrų duomenys.
Darbuotojų, veikiamų asbesto, apskaitos žurnalas ir įrašai apie asmens sveikatą
saugomi įmonėje ne trumpiau kaip 40 metų pasibaigus darbuotojo darbui jį veikiant
asbestui.
Likviduojant įmonę duomenys nustatyta tvarka perduodami archyvui.

Avarijų ir nelaimingų atsitikimų valdymo planai

Viršijus nustatytą asbesto plaušelių koncentracijos ribinį dydį (ribinę vertę) darbo
aplinkos ore, nedelsiant būtina imtis šių veiksmų:
• Turi būti nustatomos jos viršijimo priežastys.
• Kuo greičiau imamasi atitinkamų priemonių asbesto plaušelių koncentracijai
darbo aplinkos ore mažinti.
• Darbas užterštoje teritorijoje tęsiamas tik po to, kai buvo imtasi reikiamų
priemonių darbuotojams apsaugoti.
• Siekiant patikrinti nurodytų priemonių veiksmingumą, nedelsiant iš naujo
nustatoma asbesto plaušelių koncentracija darbo aplinkos ore.
Jeigu asbesto poveikio negalima realiai sumažinti kitomis priemonėmis ir jeigu tam,
kad būtų laikomasi asbesto plaušelių koncentracijos ribinio dydžio (ribinės vertės) –
būtina dėvėti asmenines kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Tokia padėtis negali tapti pastovia, ir laikas, kurį naudojamos kvėpavimo takų
apsaugos priemonės, turi būti kiekvienam konkrečiam darbuotojui apribotas iki
minimumo!

Avarijų ir nelaimingų atsitikimų valdymo planai

Atliekant tam tikrus darbus, tokius kaip griovimo, pašalinimo, remonto ir priežiūros,
kuriuos dirbant numatoma viršyti nustatytą asbesto plaušelių koncentracijos ribinį dydį
(ribinę vertę) ir kuriuos dirbant techninės prevencijos priemonės asbesto plaušelių
koncentracijai ore apriboti neduos reikiamo efekto, darbdavys įgyvendina priemones,
skirtas darbuotojų apsaugai užtikrinti jiems užsiimant šia veikla, visų pirma tokias:
• Informuoja darbuotojus ir jų atstovus.
• Apmoko darbuotojus.
• Išduoda darbuotojams tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones ir kitas dėvėti
privalomas asmenines apsaugos priemones.
• Įrengia įspėjamuosius ženklus, nurodančius, kad numatoma viršyti nustatytą asbesto
plaušelių koncentracijos ribinį dydį (ribinę vertę).
• Imasi priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų dulkės nepasklistų už
pastatų ar darbo zonos ribų.

Avarijų ir nelaimingų atsitikimų valdymo planai

Prieš atliekant griovimo darbus arba prieš šalinant iš pastatų, statinių, gamyklų, įrenginių
ar laivų asbestą ir (arba) asbesto turinčias medžiagas, turi būti parengtas darbų planas.
Darbų plane turi būti nustatytos priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą
darbo vietoje.
Darbų plane taip pat turi būti pateikta informacija apie:
• darbo pobūdį ir numatomą jo trukmę;
• vietą, kurioje atliekamas darbas;
• metodus, kurie taikomi, kai dirbama su asbestu ar asbesto turinčiomis medžiagomis;
• charakteristikas įrangos, kuri naudojama dirbantiesiems apsaugoti ir nukenksminti ar
kitiems darbo vietoje ar šalia jos esantiems asmenims apsaugoti.
Baigus asbesto griovimo ar pašalinimo darbus, turi būti patikrinta, ar darbo vietoje nėra
asbesto veikimo rizikos.

Pranešimas darbuotojų saugos ir sveikatos institucijoms

Jei numatoma atlikti darbus asbesto poveikio aplinkoje, imamasi šių priemonių:
• Darbdavys prieš pradėdamas nurodytą veiklą pateikia pranešimą Lietuvos
Respublikos valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.
• Įmonių darbuotojams ir (arba) jų atstovams suteikia galimybę susipažinti su
įmonės pranešimu.
• Valstybinė darbo inspekcija registruoja ir apskaito įmonių pranešimus Lietuvos
Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.
• Kiekvieną kartą, kai pasikeitus darbo sąlygoms gali padidėti asbesto arba
asbesto turinčių medžiagų dulkių koncentracija darbo aplinkos ore, pateikiamas
naujas įmonės pranešimas.

Veikla – Kam kyla didžiausias pavojus?
Žmonės, kuriems didžiausią pavojų sveikatai gali sukelti asbestas, yra:
Darbininkai, atliekantys griovimo darbus-2
Jie gali būti paveikti, jeigu medžiagos ardomos
Gamyboje dirbantys darbininkai-1
Istoriškai pavojus grėsė: šiluminės izoliacijos montuotojams, pramonės vartotojams,
siuvėjams, laivų statytojams
Darbuotojai, atliekantys tvarkymo darbus-4
Jie gali būti pavojuje, jeigu darbo procedūros atliekamos netinkamai

Darbuotojai, prižiūrintys pastatus-3
Staliai, santechnikai, elektrikai ir kt. gali būti pavojuje, jei nežino apie rizikos veiksnius
darbo vietoje
Kokiems, Jūsų manymu, žmonėms kyla didžiausia grėsmė (pavojus)?
Sudėliokite teisinga seka
Neteisingai! Bandykite dar kartą
Pateikti
Mažiausia rizika
Didžiausia rizika

Klausimai
1. Ką reiškia trumpinimas AAP?
Asmeninės apsaugos priemonės
Apsaugoti apsaugos priemonėmis
Apsauginės asmeninės priemonės
Asmeninės asbestinės priemonės
2. Koks yra asbesto sukeltų ligų reakcijos periodas?
10 metų
20 metų
40 metų
60 metų
3. Prieš pradedant atlikti asbesto turinčių medžiagų šalinimo darbus, turi būti
atliktas profesinės rizikos vertinimas.
Tiesa
Netiesa
4. Draudžiama plauti asbesto medžiagų turinčius paviršius dideliu slėgiu
(spaudimu).
Tiesa
Netiesa

5. Darbo plane nenurodoma informacija apie darbo aplinką ir darbų atlikimo
trukmę.
Tiesa
Netiesa

